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GREVE GYMNASIUM

- VIL GENNEM FAGLIG FORDYBELSE SKABE GLÆDE OG ENGAGEMENT.

Undervisningen på Greve Gymnasium foregår i dialogens tegn. I en dialog udveksler to eller flere 
personer viden, kundskaber, meninger og synspunkter.

Dialogen i timerne, i den faglige fordybelse, i forholdet mellem lærer og elev og dialogen eleverne 
imellem, er det bærende princip i formidlingen af den faglighed og den almene dannelse, studenter- 
& HF-eksamen er udtryk for.

Som part i en dialog indgår vi i en situation, der forpligter os til at være åbne for andres viden og 
meninger - og netop så åbne og lyttende, at dialogen kan fortsættes.

Derfor kan dialogen ikke foregå uden en respekt for den eller de andre parter i dialogen - en respekt, 
som må gå på tværs af alle forskelle, fx alder, erfaring og uddannelse.

Grundlaget for dialogen er en fundamental respekt for andre - en tro på, at andre og det anderledes 
kan bidrage til at udvikle ens egen viden, ens indsigt og meninger.

Gennen dialogen i undervisningen skabes den almene dannelse - forstået som det fælles - den fælles 
viden, den fælles kultur og samfundsdannelse.

Den almene dannelse giver redskaber til at forene tilsyneladende uløselige modsætninger, til at skabe 
et fælles grundlag på trods af yderpunkter, dilemmaer og paradokser. Dermed bliver det almene også 
forudsætningenm for udvikling, kreativitet og dynmamik.

Dialogen holder vandene åbne og livet levende, uden den ville tilværelsen blive bornert og sløv, 
menneskene indsnævrede og livet uden perspektiver, siger filosoffen Johannes Sløk i anden 
anledning.

Jeg håber, vi i dette skoleår kan fortsætte dialogen mellem alle på skolen - vi er alle forpligtede parter 
i en dialog på Greve Gymnasium!

Karl-Henrik Jørgensen 
rektor
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LOKALEOVERSIGT

PArøW FAfWWfUPS

Rygning KUN tilladt i lokale 34 og studiehjørne 55 samt i elevkælderen.

STUEETAGE 32 tysk/engelsk 65 idr.(piger indg.)
01 pedel 34 rygerum 66 kemiaud.
02 inspektor 35 en.hj.rum 67 idr.lab.
04 konference 36 engelsk 68 sproglab. +videorum
05 studievejleder 37 engelsk 69 depot
06 studievejleder 38 stillerum (elevrådslokale) 70 depot
08 oldtidskundskab 39 pæd.værksted 71 klassetrinaud. (ka)
09 hj.rum 40 edb-rum 72 fransk
10 latin 41 bogdepot 73 fr.hj.rum
11 religion+psyk. 42 retterum 74 fransk
12 hj.rum 43 retterum 75 idr.(drenge,indg.)
13 samfundsfag 44 lærerværelse 77 fransk
15 historie 45 iærergarderobe 78 ru.hj.rum
16 historie 46 kantineudsalg 79 russisk
17 idr.(piger) 81 dansk
18 hj.rum historie 1. SAL 82 da.hj.rum
19 historie 51 fysik aud. 83 dansk
21 formning 52 fysik saml. 84 dansk
22 depot 53 fysik aud. 85 da.hj.rum+videorum
23 musik 54 fysik lab. 86 edb-rum
25 geografi 56 fysik værksted 88 matematik
26 musik 57 fysik lab. 89 ma.hj.rum
27 hj.rum geografi 58 bio.lab. 90 matematik
28 tysk/geografi 59 bio.saml. 91 matematik
29 idr.(drenge) 60 bio.lab. 92 edb-rum
30 tysk 62 kemisamling 93 matematik
31 hj.rum tysk 63 kemilab.
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